
  KÖLTŐINK ÍRTÁK AZ ŐSZRŐL…. 
 
Őszi utak 
Hulló levél, sárga levél, 
Lefújta az őszi szél. 
Gólya, fecske vándormadár útra kél, 
Nem halljuk már a madarak énekét. 
   Kun Rita 5.b 

Őszből tél… 
Sárgulnak a levelek, 
Gyűjtik már a gyerekek. 
Kezdődik az iskola, 
S a gyerekek már tanulnak. 
Gólya, fecske tovaszáll, 
Afrikába mennek át. 
Ott keresnek menedéket. 
Ne fázzanak majd a télen! 
Nem sokára itt a tél! 
Mindenütt csak hó és jég! 
Örüljünk, hogy még itt az ősz, 
Mert utálom a zord időt! 
  Berta Szabolcs 6.a 

Őszi szelek 
Őszi eső 
fát verdeső. 
Fázik a táj,  
kár érte, kár. 
 
Repülni kél 
kis és nagy szárnyú szél. 
Messzire száll 
ez a sok madár. 
 
Jött őszanyó hideg széllel, 
citrom és aranysárga vízfestékkel. 
Sárgák lettek a levelek, 
nagyon fújtak az őszi szelek. 
   Petrovics Nikolett 6.a 

    Változások… 
Szép az ősz, szép lesz a tál, 
elröpülnek a gólyák, a fecskék. 
s átmeneti otthon után néznek. 
Az állatok őszi vackot készítenek. 
 
Téli vackukban készülnek 
felnevelni kicsinyeiket. 
Ősszel sok élelmet gyűjtenek, 
hogy télen fel tudják használni ezeket. 
 Hetényi Anikó és Katona Vivien 6.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Őszi küzdelem 
Árnyékomtól kísértve 
Testem tőrrel átdöfve. 
Széttépve és összetörve 
Rohanok a végtelenbe. 
 
Ki tudja, merre sodor a szél? 
S hogy a szakadék milyen mély? 
Lelkem vajon mitől fél? 
Miért üldöz el az éj?  
 
Nem tudom a választ. 
Talán nem is akarom. 
Testem lassan feladja a harcot, 
De lelkem küzd, s én rohanok 
 
Fájdalmas, hosszú út ez.  
Nem tudhatom, hol a vége. 
  Kálmán Tünde 8. 
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Időutazás a kubikoknál   

Riport Walterné Böngyik Terézia tanárnővel 
 

• Mikor került megrendezésre ez a program? 
• 2007. október 28-án, vasárnap a kubikoknál. 
• Mit jelent az időutazás? 
• Hagyományörző program ez, amely visszavezet bennünket a honfoglalás 

kora előtti időszakba. 
• Kik vettek részt ezen a rendezvényen? 
• A város valamennyi intézményéből érkeztek diákok, de érdeklődő 

felnőttek is, akik új ismereteket kaphattak azokról az időkről. 
• Milyen programokkal várták az ott megjelenteket? 
• Több százan mentek el a téglagyári tanösvényen felállított táltosfa 

avatására, akik kíváncsiak voltak arra, hogy ezer évvel ezelőtt őseink 
hogyan imádták a szellemeket. 

• Mit jelképez a táltosfa? 
• Az agancs a csodaszarvas legendáját idézi. A nap és a hold azért 

szerepelnek a fán, mert honfoglaló magyarjaink napimádók voltak. A 
maszk a táltost szimbolizálja, akinek az volt a feladata, hogy az égiekkel 
és az alvilággal kapcsolatot tudjon teremteni. 

• Milyen érdekességek várták még a látogatókat? 
• A vendégek és iskolánk tanulói részt vehettek többek közt gyalogtúrán, 

honfoglalás kori bemutatókon, népi játékokon, sor került nemezelésre, 
tarsolyok készítésére, sőt a rovásírással is meg lehetett ismerkedni. Az 
ínyencek megkóstolhatták a korabeli ételeket is. 

• Köszönöm a beszélgetést, remélem sok ilyen színes program lesz még a 
tanösvényen. 

 
Tóth Adrienn 8.a 

 
 



 
Milyen ötödikesnek lenni? 

 
Sokkal furcsább itt, mint az alsóban. De sokkal jobb is! A lányok 
összetartóbbak, mint régen: nincs vita, csak béke. A fiúk is aranyosabbak, 
nagyfiúsabbak. A termünk tágas, és már berendeztük, otthonossá 
tettük. Azért egy kicsit mégis jó iskolába járni.         Mészáros 
Csilla 5.a 
 
Az ötödik osztály nagyon szuper! Főleg a reggeli iskolakezdést szeretem, mert 

akkor nagy a nyüzsgés az osztályban. Becsöngetéskor persze abba kell 
hagyni, mert tanáraink ezt kérik. Nagyon szeretek suliba járni!                    

Domján Orsolya 5.b 
 
Nagyon szeretek ötödikes lenni! Van két új tantárgy: a történelem és a 
számítástechnika, ezek nagyon izgalmasak. Tavaly még csak öt tanárunk volt, 
most tizenhat. Aranyos mindenki. Elég furcsa, hogy már nem alsósok vagyunk, 
hanem felsősök. Röviden: még furcsa, de nagyon jó ötödikesnek 
lenni! 
              Dani Szilvia 5.a 
 
Most, hogy ötödikes lettem, az iskola közelebb van a házunkhoz. 
Osztálytermünk nagyon szép és tágas. Szinte minden órát más tanár tart, ez 
nagyon érdekes. A tanárok kedvesek, mint az alsóban. Több órát is 
megszerettem, ilyen a történelem, és a nyelvtan.     

                                                          Szentmártoni Alexandra 5.b 
 
Ötödikesként sok új dolog vár az emberre. Szinte egy új világ, új tanárok, új 
tantárgyak. Ez egyszerre ijesztő és nagyszerű! Nagyon szeretem új tanáraimat, 
és a tantárgyakat. Kedvenceim: magyar, matematika, történelem, technika. De 
azért a többi tantárgyat is szeretem. Remélem, jó tanuló 
leszek most is.    Kovács Dezdemona 5.b 
 
Felsős vagyok: ezt még nagyon nehéz kimondani. Alsóban mi voltunk a 
nagyok, most mi lettünk a legkisebbek. De a többi diák kedvel minket. Többet 
kell tanulnom, mert a jó jegyekhez tanulásra is szükség van.  

Kordó Kinga 5.a 
 
Az ötödik osztály félve kezdtem, mert még nem tudtam, hogy mi vár rám. 

Nagyon sok minden megváltozott! Új terem, új osztálytársak, új tanárok! 
Szerencsére mindenki aranyos.                Török Adrienn 5.a 
 
 


