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Erdei iskola 
November elején az osztállyal erdei iskolába mentünk Lakitelekre 5 napra. 
A táborhelyünk nagyon szép volt. 6 ágyas szobákban voltunk elhelyezve, amiben 3 

darab emeletes ágy volt. A programok is nagyon jók voltak. Sokat kirándultunk az 
erdőben. Legtöbbször csapatban kellett munkálkodnunk. Tanultunk a vízről, a Tiszáról, 
a holtághoz el is sétáltunk. Olyan feladatunk is volt, hogy rövid előadást kellett 
készíteni a hallottakról. Mi nagyon viccesen oldottuk meg, a Titanikból kiindulva 
készítettük el a prezentációt. Csütörtökön este a sötétben zseblámpával kellett papír 
rókákat keresnünk. Nekem ez volt a kedvenc programom, mert nagyon izgalmas volt. 
Előtte virslit sütöttünk, ami szintén nagyon jól sikerült. Ezután még táncversenyt is 
rendeztünk! Sokat nevettünk, viccelődtünk. Minden nap egyéb feladataink is voltak. 
Csapatokba osztva reggelit készítettünk elő, megterítettünk, és bizony minden egyes 
étkezés után fel is takarítottunk. Az ebédet és a vacsorát egy közeli étteremből hozták, 
ami nekem nagyon ízlett. Volt például rántott sajt, gyros, pizza, spagetti, brassói. 
Vacsora után már általában szabad programunk volt, ilyenkor jöttünk-mentünk a szobák 
között, jókat beszélgettünk, és sokat nevettünk. Az biztos, hogy ez az 5 nap nagyon szép 
emlék marad, és többször is elmennék, ha lenne rá lehetőség. 

Palencsár Miléna 5.o. 
 

   

Színházlátogatás 
2021. december 2-án a Lázár Ervin Program keretében osztálytársaimmal Budapestre 

utaztunk a Nemzeti Színházba. 
Egy külön busz vitt minket egészen a végállomásig. A János vitézt néztük meg, mely 

nagyon mókásan lett feldolgozva, így vidáman ültük végig. Mindenkinek nagyon 
tetszett az ötletesen berendezett forgószínpad, és a látványos jelmezek. 

Az előadás után gyönyörködtünk Budapest esti fényeiben, és elindultunk hazafelé. A 
buszon sem unatkoztunk, sokat játszottunk. Nagyon gyorsan eltelt a nap! Köszönjük a 
szervezőknek és a kísérőinknek, Györgyi néninek és Anna néninek. 

Huttora Emília 8.o. 

 

Karácsonyi vers 
 

Kedves ez az ünnep 
A fenyőfa ága 
Rajta fénylő gyertya 
Álmodja az álmát 
 

Csillagszóró fényét 
Oly áhítva látjuk 
Nyugalmat hoz nékünk 
Igaz hittel várjuk 
 

Vigaszt hozzon reánk 
Eme csodás napunk 
Reményt a szívünkbe 
Szeretettel kapunk 
 

4.a osztály és Judit néni 
 

 
 

Karácsony 
 

Karácsony, Te gyönyörű, 
oly régóta várunk! 

Békességed, nyugalmad 
régóta áhítjuk. 

 

A fenyőfa ágait 
feldíszítjük szépen, 

csillagszórók, gyertyácskák 
fénylenek az éjben. 

 

A fa alatt az ajándék 
sok örömet adhat. 

Békés, boldog karácsonyt 
az egész világnak! 

 

4.b osztály és Judit néni 

Mezei futóverseny 
Iskolánk tanulója Mádi Szabolcs 
József a Diákolimpia Mezei futás 
kategóriájában első helyen 
végzett a körzeti versenyen, így 
kvalifikálta magát a Csongrád-
Csanád megyei döntőbe, ahol az 
előkelő III. helyezést érte 
el.  Ezzel a fantasztikus 
eredménnyel részt vehet a 
Gödöllőn megrendezésre kerülő 
Országos Diákolimpia Mezei 
futóversenyén. Felkészítő és 
kísérő tanár: Luxné Fodor Szilvia 
Gratulálunk, csak így tovább!  

Labdarúgás 
A tanév nem múlhat el labdarúgó verseny 
nélkül. Az idei tanévben elsőként a IV. 
korcsoportos Futsal Diákolimpia került 
megrendezésre, ahol a körzeti versenyen 
csapatunk megszerezte az I. helyezést! 
A megyei döntőben pedig III. helyezést értek el 
a fiúk. Ez azt jelenti, hogy Csongrád-Csanád 
megye 3. legjobb IV. Korcsoportos Futsal 
csapata a Röszkei Orbán Dénes Általános 
Iskola csapata lett a 2021- 2022-es tanévben! 
Gratulálunk fiúk! Csak így tovább! 
 

Felkészítő és kísérő tanáruk: 
Luxné Fodor Szilvia 

 

 
 

 


